
Artystyczne  

Jeśli marzysz o karierze aktora, piosenkarza, muzyka, tancerza, plastyka, reżysera, fotografa, architekta czy projektan-

ta wnętrz, to studia artystyczne będą właściwą drogą kształcenia dla Ciebie. W przypadku niektórych kierunków ar-

tystycznych bardzo przydatny będzie także talent. Bez zdolności muzycznych czy plastycznych trudno studiować w 

akademiach muzycznych oraz na uniwersytetach artystycznych. 

Studia artystyczne to propozycja dla estetów, osób wrażliwych na kształty, barwy, dźwięki, fakturę, bryłę, piękno i 

funkcjonalność, ludzi muzykalnych, kreatywnych, czerpiących inspiracje z otoczenia i potrafiących dostarczać innym 

emocji oraz niezapomnianych przeżyć. To studia adresowane do kandydatów, dla których słowo sztuka jest inspiracją, 

posiada tysiące znaczeń i nieograniczone możliwości interpretacji. 

Kiedyś o studentach kierunków artystycznych zwykło się myśleć jak o niebieskich ptakach. Jednak w dobie pow-

szechnej informatyzacji również sztuka zmienia swój charakter. Komputer stał się takim samym równoprawnym 

narzędziem pracy artysty, jak płótno, pędzel, dłuto czy instrument muzyczny. 

Ukończenie studiów artystycznych daje wiele możliwości zatrudnienia. Absolwenci kierunków uznawanych za ar-

tystyczne (a grupa ta jest szeroka i różnorodna) znajdują zatrudnienie w teatrze, filmie, telewizji, placówkach kultury, 

muzeach, prowadzą własną działalność usługową, produkcyjną i doradczą. 

Mogą realizować się zawodowo przy tworzeniu produkcji fabularnych, seriali, programów telewizyjnych, filmów do-

kumentalnych, reportaży, teledysków, reklam, spektakli. Pracują, jako: projektanci ubrań, mebli, wnętrz, styliści, 

animatorzy filmów, graficy, artyści malarze, konserwatorzy sztuki, fotograficy, rzeźbiarze, tancerze, soliści, członko-

wie zespołów estradowych, a także nauczyciele. 

 

Kierunki artystyczne to: 

 aktorstwo 

 architektura krajobrazu 

 architektura wnętrz 

 ceramika 

 dyrygentura 

 edukacja artystyczna w zakresie sztuk 

plastycznych 

 edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej 

 fotografia 

 grafika 

 gry i grafika interaktywna 

 historia sztuki 

 instrumentalistyka 

 intermedia 

 jazz i muzyka estradowa 

 kompozycja i teoria muzyki 

 konserwacja i restauracja dzieł sztuki 

 malarstwo 

 montaż filmowy 

 muzeologia 

 muzykologia 

 ochrona dóbr kultury 

 ogrodnictwo 

 realizacja obrazu filmowego, telewizyj-

nego i fotografia 

 reżyseria 

 reżyseria dźwięku 

 reżyseria filmowa i telewizyjna 

 rzeźba 

 scenariopisarstwo 

 scenografia 

 sztuka operatorska 

 sztuka rejestracji obrazu 

 taniec 



 wiedza o teatrze 

 wokalistyka 

 wzornictwo 

 włókiennictwo 

 


